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 1  השנה! כל לאורך שלך והנוכחות ההשתתפות פי על נקבע השנתי" הציון” זכור:  עמירם דומוביץ 

 לידת עשו ויעקב ומכירת הבכורה :הכבראשית פרק 
 

 מבוא

 )סוף פרשת חיי שרה(:יח -אכה פסוקים חלק הראשון של פרק ה

לגבולות הארץ. בהמשך אברהם נותן מתנות ומשלחם מחוץ אלו בנים לעוסק בבני הפילגשים של אברהם, חלק זה 

הבנים של ישמעאל,  שנים עשרמסתיים ברשימה של זה חלק  .מתואר מותו של אברהם וקבורתו במערת המכפלה

 ומותו של ישמעאל.

 )תחילת פרשת תולדות(: לד-פסוקים יטכה חלק השני של פרק ה

מהווה . חלק זה ויחסם לבכורה, יחס הוריהם אליהם עיבורם, הולדתם, אורח חייהם -ביעקב ועשו עוסק חלק זה 

 ברכות יעקב ועשו. ל -הקדמה לפרק כז 

 בלימוד פרק כה, נתמקד רק בחלקו השני של הפרק.

 מכוונות למידה השאל

 מהי משמעות הנבואה שקבלה רבקה?א. 

 מהן הסיבות לאהבת יצחק את עשו?ב. 

 מה למדים מפרקנו על אופיים ועל דרך חייהם של יעקב ועשו?ג. 

 עשיו מוותר על הבכורה? מה יחסו למכירת הבכורה?ד. מדוע 

 

  הכ בראשית

ה( יט) ן ִיְצָחק ּתֹוְלֹדת ְוֵאלֶּ ת הֹוִליד ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם בֶּ  :ִיְצָחק אֶּ

ן ִיְצָחק ַוְיִהי( כ) ת ְבַקְחּתוֹ  ָשָנה ַאְרָבִעים בֶּ  :ְלִאָשה לוֹ  ָהֲאַרִמי ָלָבן ֲאחֹות ֲאָרם ִמַפַדן ָהֲאַרִמי ְבתּוֵאל ַבת ִרְבָקה אֶּ

ְעַּתר( כא) ר ִהוא ֲעָקָרה ִכי ִאְשּתוֹ  ְלֹנַכח' ַלה ִיְצָחק ַויֶּ  :ִאְשּתוֹ  ִרְבָקה ַוַּתַהר' ה לוֹ  ַוֵיָעתֶּ

ר ְבִקְרָבּה ַהָבִנים ַוִיְתֹרֲצצּו( כב) ה ָלָמה ֵכן ִאם ַוֹּתאמֶּ ְך ָאֹנִכי זֶּ ת ִלְדֹרש ַוֵּתלֶּ  ':ה אֶּ

ר( כג) ֱאָמץ ִמְלֹאם ּוְלֹאם ִיָפֵרדּו ִמֵמַעִיְך ְלֻאִמים ּוְשֵני ְבִבְטֵנְך גֹוִים ְשֵני ָלּה' ה ַוֹיאמֶּ  :ָצִעיר ַיֲעֹבד ְוַרב יֶּ

יהָ  ַוִיְמְלאּו( כד) ת ָימֶּ דֶּ  :ְבִבְטָנּה תֹוִמם ְוִהֵנה ָללֶּ

ת ֻכלוֹ  מֹוִניַאְד  ָהִראשֹון ַוֵיֵצא( כה) רֶּ  :ֵעָשו ְשמוֹ  ַוִיְקְראּו ֵשָער ְכַאדֶּ

ת ְוָידוֹ  ָאִחיו ָיָצא ֵכן ְוַאֲחֵרי( כו) זֶּ ן ְוִיְצָחק ַיֲעֹקב ְשמוֹ  ַוִיְקָרא ֵעָשו ַבֲעֵקב ֹאחֶּ ת ָשָנה ִשִשים בֶּ דֶּ  :ֹאָתם ְבלֶּ

ה ִאיש ַצִיד ֹיֵדעַ  ִאיש ֵעָשו ַוְיִהי ַהְנָעִרים ַוִיְגְדלּו( כז)  :ֹאָהִלים ֹיֵשב ָּתם ִאיש ְוַיֲעֹקב ָשדֶּ

ֱאַהב( כח) ת ִיְצָחק ַויֶּ ת ְוִרְבָקה ְבִפיו ַצִיד ִכי ֵעָשו אֶּ בֶּ ת ֹאהֶּ  :ַיֲעֹקב אֶּ

 

 

 דרישת רבקה את ה', ותשובת ה' : ןההיריו

  כה בראשית

ר ְבִקְרָבּה ַהָבִנים ַוִיְתֹרֲצצּו( כב) ה ָלָמה ֵכן ִאם ַוֹּתאמֶּ ְך ָאֹנִכי זֶּ ת ִלְדֹרש ַוֵּתלֶּ  ':ה אֶּ

ר( כג) ֱאָמץ ִמְלֹאם ּוְלֹאם ִיָפֵרדּו ִמֵמַעִיְך ְלֻאִמים ּוְשֵני ְבִבְטֵנְך גֹוִים ְשֵני ָלּה' ה ַוֹיאמֶּ  :ָצִעיר ַיֲעֹבד ְוַרב 1יֶּ

 

 הבאות:לשאלות תשובות להציע הסבר על פי הפשט, ונסה  ,כד-עיין בפסוקים כב .1

  מדוע רבקה הלכה לדרוש בה'?לפי הפשט,  הדרישה של רבקה מה':א. 

 לפי הפשט, מה התשובה של ה' לרבקה וכיצד תשובתו עונה לשאלתה?התשובה של ה' לרבקה: ב. 

 שני הבנים/הלאומים של רבקה? ביןלפי הפשט, מה יהיו היחסים  היחסים בין שני הבנים/הלאומים:ג. 

                                                           
 .כל אחד מהעמים יתאמץ להתגבר על חברו -יֱֶּאָמץ"  ִמְלֹאם "ּוְלֹאם 1

  עשו ויעקב -בני יצחק 
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 2  השנה! כל לאורך שלך והנוכחות ההשתתפות פי על נקבע השנתי" הציון” זכור:  עמירם דומוביץ 

  כה, כב בראשית רש"י

 ".אם כן למה זה אנכי"וכתב , ם מה היא רציצה זותַ רחך המקרא הזה אומר דורשני, שסָ ועל כ -ויתרוצצו )כב( 

יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על  -ר בֶּ ם ועֶּ רבותינו דרשוהו: לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שֶּ ו

 מפרכס לצאת. ֵעָשו  - פתחי עבודה זרה

 .לתומו (יעקב)לרשעו וזה  (עשו)מן המעים הם נפרדים, זה  -ממעיך יפרדו )כג(  

 

 ובדברי רש"י, וענה: ,כג-עיין בפסוקים כב .2

  מדוע רבקה הלכה לדרוש בה'?לפי רש"י,  הדרישה של רבקה מה':א. 

 עונה לשאלתה?לפי רש"י, מה התשובה של ה' לרבקה וכיצד תשובתו  התשובה של ה' לרבקה:ב. 

 ל בפשט, על אופיים של עשיו ויעקב?הוסיף שלא נזכרת כלרש"י איזו נקודה  הבנים:ם של שני יאופיג. 

 
 אורח חייהם של יעקב ועשו 

  כה בראשית

ה ִאיש ַצִיד ֹיֵדעַ  ִאיש ֵעָשו ַוְיִהי ַהְנָעִרים ַוִיְגְדלּו( כז)  :ֹאָהִלים ֹיֵשב ָּתם ִאיש ְוַיֲעֹקב ָשדֶּ

ֱאַהב( כח) ת ִיְצָחק ַויֶּ ת ְוִרְבָקה ְבִפיו ַצִיד ִכי ֵעָשו אֶּ בֶּ ת ֹאהֶּ  :ַיֲעֹקב אֶּ

 

ווה את נשם? אופיים של האחיודרך חייהם מה עולה מן הכתובים לגבי ם. ומתוך כך התברר אופיי - "ויגדלו הנערים"

 , ונעיין בדברי המפרשים:תיאוריהם של עשו ושל יעקב

 

 

 אב"ע ורש"י, וענה: ,רשב"םובדבריהם של כח -עיין בפסוקים כז .3

  ?ובמה עסק יעקב ,לפי הרשב"ם, במה עסק עשו א

  מה הוסיף האב"ע על הרשב"ם?ב. 

 ?, ומה היו תכונות האופי שלהםלפי רש"י, במה עסק עשו ובמה עסק יעקבג. 

 ?אב"עהו רוש של רש"יילבין הפ הרשב"םשל בין פירוש  ,העקרוני הבדלה ומהד. 

 

  

                                                           
ְך לוֹ  ַוִיַקח" 2 מֶּ ד ַהֵשִנית ְוֵשם ָעָדה ָהַאַחת ֵשם ָנִשים ְשֵּתי לֶּ ת ָעָדה ִצָלה. ַוֵּתלֶּ ב ֲאִבי ָהָיה הּוא ָיָבל אֶּ  כ(-". )ברשאית ד יטּוִמְקֶנה ֹאֶהל ֹישֵׁ

 יעקב עשו 

ַע ַצִיד"   "ִאיש ָתם" "ִאיש ֹידֵׁ

ב ֹאָהִלים" "ִאיש ָשֶדה"   "ישֵׁ

 רשב"ם 
רועה צאן אביו, כמו שפירשתי אצל  - יושב אהלים .להביא ציד לצוד - ציד יודע

 .2'יושב אהל ומקנה'

 אבן עזרא
ת, כי רוב החיות מוֹ ְר לעולם מלא ִמ  - יודע ציד

 ּוֹ יתפש ה מָ ְר בדרך ִמ 

 

 .תם ויעקב הפך עשו כי הוא איש

 רש"י

לצוד ולרמות את אביו בפיו,  - יודע ציד

אבא היאך מעשרין את המלח ואת 'ושואלו 

 ., כסבור אביו שהוא מדקדק במצות'התבן

 (וצד)כמשמעו אדם בטל וצודה  - איש שדה

 .בקשתו חיות ועופות

יו. מי שאינו בו כן פיאינו בקי בכל אלה, אלא כלִ  - תם

 .חריף לרמות קרוי תם

 

)ובית מדרש( של שם ואהלו )בית מדרש( אהלו  - שב אהליםוי

 .של עבר
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 יחסם של יצחק ורבקה ליעקב ועשו

 כח, הבראשית כ

ת ִיְצָחק ַויֱֶּאַהב   ְבִפיו ַצִיד ִכי ֵעָשו אֶּ

ת ְוִרְבָקה בֶּ ת ֹאהֶּ  .ַיֲעֹקב אֶּ

 

 ?םמה בא הפסוק ללמדנו על ההבדל בין אהבת יצחק ואהבת רבקה לבני .4

 
 

 כח, הבראשית כ

ת ִיְצָחק ַויֱֶּאַהב ת ְוִרְבָקה ְבִפיו ַצִיד ִכי ֵעָשו אֶּ בֶּ ת ֹאהֶּ  .ַיֲעֹקב אֶּ

 רש"י

לצוד ולרמות את אביו בפיו, ושואלו  - יודע ציד

, '?אבא היאך מעשרין את המלח ואת התבן'

 .כסבור אביו שהוא מדקדק במצות

  ספורנו

 ספק בלי שידע פי על אף עשו את גם - עשו את יצחק ויאהב

 .כיעקב שלם היה שלא

 ו.עש של ברשעו שהכירה מפני לבדו - יעקב את אוהבת ורבקה

 

  מה ההבדל בין תפיסת הספורנו את יחסו של יצחק לעשיו לבין תפיסתו של רש"י? .5

 

 

 

 

  כה בראשית

ד( כט) ה ִמן ֵעָשו ַוָיֹבא ָנִזיד ַיֲעֹקב ַוָיזֶּ  :ָעֵיף ְוהּוא ַהָשדֶּ

ר( ל) ל ֵעָשו ַוֹיאמֶּ ה ָהָאֹדם ָהָאֹדם ִמן ָנא ַהְלִעיֵטִני ַיֲעֹקב אֶּ  :ֱאדֹום ְשמוֹ  ָקָרא ֵכן ַעל ָאֹנִכי ָעֵיף ִכי ַהזֶּ

ר( לא) ת ַכיֹום ִמְכָרה ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶּ  :ִלי ְבֹכָרְתָך אֶּ

ר( לב) ה ְוָלָמה ָלמּות הֹוֵלְך ָאֹנִכי ִהֵנה ֵעָשו ַוֹיאמֶּ  :ְבֹכָרה ִלי זֶּ

ר( לג) ת ַוִיְמֹכר לוֹ  ַוִיָשַבע ַכיֹום ִלי ִהָשְבָעה ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶּ  :ְלַיֲעֹקב ְבֹכָרתוֹ  אֶּ

ם ְלֵעָשו ָנַתן ְוַיֲעֹקב( לד) ז ַוֵיַלְך ַוָיָקם ַוֵיְשְּת  ַוֹיאַכל ֲעָדִשים ּוְנִזיד לֶּחֶּ ת ֵעָשו ַוִיבֶּ  ס: ַהְבֹכָרה אֶּ

 

 מוותר על הבכורה?מדוע עשו 

  לב-לא ,כה בראשית עזרא אבן

ת ַכיֹום ִמְכָרה  .אביו בממון שנים פי שיקח ...והבכורה - ִלי ְבֹכָרְתָך אֶּ

 יהרגוהו שמא לצוד יצא כאשר בעצמו מסתכן הוא ויום יום שבכל למות הולך אנכי הנה וטעם - למות הולך אנכי הנה

 .אביו קודם שימות ויתכן, החיות

 

  לב-לא כה בראשית י"רש

ת ַכיֹום ִמְכָרה   בבכורות.)בקורבנות(  שהעבודה לפי - ִלי ְבֹכָרְתָך אֶּ

 ה."להקב שיקריב כדאי זה רשע אין יעקב אמר

 ?)עבודת הקורבנות המוטלת על הבכורים(זו  עבודה של טיבה מה עשו אמר - למות הולך אנכי הנה

 . ראש ופרועי, יין שתויי שבמיתה הן אלו ששנינו כאותה, בה תלוין ומיתות ועונשין אזהרות כמה לו אמר

 בה. לי חפץ מה כן אם, ידה על למות הולך אני אמר

 מכירת הבכורה 
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 אב"ע ורש"י, וענה? לב ובדברי-עיין בפסוקים לא .6

 רשי, מה מקנה הבכורה לבכור?וא. לפי האב"ע 

 ב. לפי האב"ע ורש"י, מדוע עשיו מוותר על הבכורה?

 הפירושים? ג. מה ההבדל העקרוני בין שני
 

 יחסו של עשו למכירת הבכורה

  כה בראשית

ר( לג) ת ַוִיְמֹכר לוֹ  ַוִיָשַבע ַכיֹום ִלי ִהָשְבָעה ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶּ  :ְלַיֲעֹקב ְבֹכָרתוֹ  אֶּ

ם ְלֵעָשו ָנַתן ְוַיֲעֹקב( לד) ז ַוֵיַלְך ַוָיָקם ַוֵיְשְּת  ַוֹיאַכל ֲעָדִשים ּוְנִזיד לֶּחֶּ ת ֵעָשו ַוִיבֶּ  :ַהְבֹכָרה אֶּ

 

 על יחסו המזלזל של עשו לבכורה. לד-הבא שלוש ראיות מפסוקים לג .7

 

 

 לד כה בראשית ן"רמב  

 חפץ אין כי, הבכורה בזוי סיבת וזו, צידו אל השדה חזר ושתה שאכל אחר כי - ויבז וילך ויקם וישת ויאכל ואמר

 .מחר ליום יחושו ולא, בעתם חפצם ויעשו וישתו שיאכלו רק בכסילים

 

 איזה הסבר נוסף מביא הרמב"ן המלמד על כך שעשו זילזל בבכורה? .8

 

 

 לד-לג ,כה בראשית ספורנו  

 ו.במחיר שפסקו ביניהם ולא חשש הכתוב לבאר - וימכור את בכורתו

 .(ז, ד רות) לרעהו ונתן נעלו איש שלף דרך על הנזיד בו אשר בכלי או בנזיד חליפין ןיבקנ לקנות - לעשו נתן ויעקב

 

 ניתן לדעת על יחסו של עשו ל"בכורה"? הספרונו? והאם לפי פירוש מחיר מכירת הבכורהמהו לפי הספורנו,  .9

 

 

 הנוכלעשו 

 עשו, אך בפרק כז יעקב עשה לו עוול כשהוא קנה ממנו את הבכורהעשו לא סבר שהבכורה' מכירה 'בעת ראינו ש

 :יתאר את מכירה הבכורה כעוול שעשה לו יעקב

 כז, לו בראשית

ר ה ַוַיְעְקֵבִני ַיֲעֹקב ְשמוֹ  ָקָרא ֲהִכי ַוֹיאמֶּ  :ְבָרָכה ִלי ָאַצְלָּת  ֲהֹלא ַוֹיאַמר ִבְרָכִתי ָלַקח ַעָּתה ְוִהֵנה ָלָקח ְבֹכָרִתי ֶאת ַפֲעַמִים זֶּ

 

 
 
 
 
 
 


